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OPENINGSRITEN       allen gaan staan 

 

Intredezang: Jubilez, criez de joie ! 

  R.    Jubilez, criez de joie! Acclamez  

          le Dieu trois fois Saint! Venez le  

          prier dans la paix, témoigner de  

          son amour. Jubilez, criez de joie   

          pour Dieu, notre Dieu. 

 

Jubelt, roept het uit van vreugde! 

Roept aan de God, die driemaal 

heilig is! Komt tot Hem bidden in 

vrede, getuigen van Zijn liefde. 

Jubelt, roept het uit van vreugde 

voor God, onze God. 

 

1. Louez le Dieu de lumière.  

Il nous arrache aux ténèbres. 

Devenez en sa clarté  

des enfants de la lumière. 

 

Looft de God van het licht. 

Hij bevrijdt ons van de duisternis. 

Wordt in zijn helder licht 

kinderen van het licht. 

 

2. Ouvrez-vous, ouvrez vos coeurs  

Au Dieu de miséricorde. 

Laissez-vous réconcilier, Laissez-

vous transfigurer. 

 

Weest open, opent uw harten, 

voor de God van barmhartigheid. 

Laat u verzoenen, 

laat u omvormen. 

 

3. Notre Dieu est tout Amour, Toute 

paix, toute tendresse. 

Demeurez en son Amour.  

Il vous comblera de Lui. 

 

Onze God is een en al liefde, 

vrede en tederheid. 

Blijf in zijn liefde. 

Hij zal u van Zich vervullen. 

 

4. A l’ouvrage de sa grâce,  

Offrez toute votre vie. 

Il pourra vous transformer,  

Lui, le Dieu qui sanctifie. 

 

5. Louange au Père et au Fils, 

Louange à l’Esprit de gloire 

Bienheureuse Trinité,  

Notre joie et notre vie. 

Aan het werk van Zijn genade, 

wijdt uw hele leven. 

Hij zal u kunnen omvormen,                      

Hij, de God die heilig maakt. 

 

Lof zij de Vader en de Zoon 

lof zij de Geest van heerlijkheid, 

allerheiligste Drie-eenheid, 

onze vreugde en ons leven. 

  
Tekst + Muziek: Fr. Jean-Baptiste du Jonchay o.c.d. 

 

 

 

 

 

 



Begroeting          allen staan 

Bisschop:  In de naam van de Vader en de Zoon 

en de heilige Geest. 

Allen:  Amen. 

Bisschop:  Vrede zij u. 

Allen:  En met uw geest. 

 

Woord van welkom       allen gaan zitten 

Provinciaal overste p. René Dinklo o.p. 

 

Boeteact         allen gaan staan 

Bisschop:  Broeders en zusters, 

belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God 

om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. 

Allen: Ik belijd voor de almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd 

heb in woord en gedachte, in doen en laten door mijn schuld, door 

mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige 

Maria altijd maagd, alle engelen en heiligen en u, broeders en 

zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. 

Bisschop:  Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, 

onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. 

Allen:  Amen. 

 

Kyrie 

Kyrie, eleison.   Heer, ontferm U over ons. 

Christe, eleison.   Christus, ontferm U over ons. 

Kyrie, eleison.   Heer, ontferm U over ons. 

 
Muziek: “Messe de Saint Paul”, Chants de l’Emmanuel 

 

Gloria 

Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo Domino! Gloria in excelsis Deo! Gloria Deo 

Domino!  

Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons nous te bénissons, 

nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense 

gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout puissant. Seigneur Fils 

unique Jésus Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père. Toi qui 

enlèves le péché du monde, prends pitié de nous ; Toi qui enlèves le péché du 

monde, reçois notre prière ;Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de 

nous. Car toi seul es Saint, toi seul es Seigneur, Toi seul es le Très Haut Jésus 

Christ, Avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. 

 

 



Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij 

loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen u dank voor 

uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse koning, God, almachtige vader. Heer, 

eniggeboren zoon Jezus Christus; Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij 

die wegneemt de zonden der wereld ontferm U over ons; Gij die wegneemt de 

zonden der wereld, aanvaard ons gebed; Gij die zit aan de rechterhand van de 

Vader, ontferm U over ons.Want Gij alleen zijt de heilige. Gij alleen de Heer. 

Gij allen de allerhoogste: Jezus Christus, met de Heilige Geest in de 

heerlijkheid van God de Vader. Amen. 

 
Tekst: AELF / Muziek: “Messe de Saint Paul”, Chants de l’Emmanuel 

 

Gebed 

Bisschop:  Almachtige God, 

  Gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven 

  om als een trouw dienaar 

  te waken over het begin van uw heilswerk. 

  Geef dat uw kerk, op zijn voorspraak,  

  altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie.  

Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, 

die met U leeft en heerst 

in de eenheid van de heilige Geest, 

God, door alle eeuwen der eeuwen. 

Allen:  Amen. 

 

 

LITURGIE VAN HET WOORD      allen gaan zitten 

 

Eerste lezing  

Uit het tweede boek Samuël           (II Sam. 7, 4-5a + 12-14a + 16) 

 

In die dagen werd het woord van de Heer gericht tot Natan: 

‘Zeg aan mijn dienaar, tegen David: “Zo spreekt de Heer: Als uw dagen voleind 

zijn en gij bij uw vaderen rust, zal Ik de nazaat die gij verwekt, hoog verheffen 

en zijn koninklijke macht in stand houden. Hij zal een huis bouwen ter ere van 

mijn naam en Ik zal zijn koninklijke troon voor altijd in stand houden. Ik zal 

hem tot vader zijn en hij zal mijn zoon zijn. Zo zal uw huis en uw koninklijke 

macht altijd stand houden; uw troon staat vast voor eeuwig.”’ 

 

Lector: Woord van de Heer 

Allen:  Wij danken God. 

 

 



Antwoordpsalm  Ps 88 (89), 2-3, 4-5, 27.29 

R/ Sa dynastie, sans fin subsistera.  

 

L'amour du Seigneur, sans fin je le chante ; 

ta fidélité, je l'annonce d'âge en âge. 

Je le dis : C'est un amour bâti pour toujours ; 

ta fidélité est plus stable que les cieux. 

 

« Avec mon élu, j'ai fait une alliance, 

j'ai juré à David, mon serviteur : 

J'établirai ta dynastie pour toujours, 

je te bâtis un trône pour la suite des âges. 

 

« Il me dira : Tu es mon Père, 

mon Dieu, mon roc et mon salut ! 

Sans fin je lui garderai mon amour, 

mon alliance avec lui sera fidèle. » 

 

 

Tweede lezing  

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Rome  

(Rom. 4, 13.16-18.22) 

 

Broeders en zusters, 

de belofte aan Abraham en zijn nakomelingen, dat zij de wereld zouden erven, 

steunt niet op de wet, maar op de gerechtigheid van het geloof. 

Daarom hangt het af van het geloof en dus van de genade en is de belofte 

verzekerd voor heel het nageslacht, niet alleen voor hen, die de wet hebben 

ontvangen, maar voor allen, die het geloof navolgen van ons aller vader 

Abraham.  

Van hem staat immers geschreven: “Ik heb u vader gemaakt van vele volken.” 

Hij is dit voor het aanschijn van God, in wie hij heeft geloofd, die de doden 

levend maakt en wat niet bestaat in het aanzijn roept. 

Tegen alle hoop in heeft hij gehoopt en geloofd dat hij vader zou worden van 

vele volken, gelijk hem gezegd was: “Zo talrijk zal uw nageslacht zijn.” 

Daarom werd het hem als gerechtigheid aangerekend. 

 

Lector: Woord van de Heer. 

Allen:  Wij danken God. 

 

 

 

 



Vers voor het Evangelie      allen gaan staan 

Gloire à toi, Seigneur Dieu des puissances, gloire à toi, ô Christ, notre Roi ! 

Heureux les habitants de ta maison, Seigneur : 

ils pourront te chanter encore ! 

Gloire à toi, Seigneur Dieu des puissances, gloire à toi, ô Christ, notre Roi ! 

 
         Ps 83 (84), 5 Tekst: AELF / Muziek: : Fr. André Gouzes o.p. 

 

Evangelie 

Diaken:  De Heer zij met u. 

Allen:  En met uw geest. 

Diaken:  Lezing uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus 

volgens Matteüs   (Mt. 1, 16.18-21.24a) 

Allen:  Lof zij U, Christus. 

 

Jakob was de vader van Jozef, de man van Maria, en uit haar werd Jezus 

geboren, die Christus wordt genoemd. De geboorte van Jezus Christus vond 

plaats op deze wijze: Toen zijn moeder Maria verloofd was met Jozef bleek zij, 

voordat zij gingen samenwonen, zwanger van de heilige Geest.  

Omdat Jozef, haar man, rechtschapen was en haar niet in opspraak wilde 

brengen, dacht hij er over in stilte van haar te scheiden.  

Terwijl hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel van de Heer, 

die tot hem sprak: “Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, 

tot u te nemen; het kind in haar schoot is van de heilige Geest. Zij zal een Zoon 

ter wereld brengen, die gij Jezus moet noemen, want Hij zal zijn volk redden uit 

hun zonden.”  

Ontwaakt uit de slaap deed Jozef zoals de engel van de Heer hem bevolen had. 

 

Diaken:  Woord van de Heer. 

Allen:  Wij danken God. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE WIJDING         allen gaan zitten 

De uitverkiezing van de kandidaat 

Diaken:    Laat de wijdeling voor het diaconaat 

naar voren komen: Augustinus Aerssens. 

Augustinus:    Ja, hier ben ik. 

Provinciaal:    Hoogeerwaarde vader, onze heilige moeder, de 

Kerk, verzoekt u onze broeder Augustinus Aerssens  

te wijden voor de zware taak van het diaconaat. 

Bisschop:    Weet u of hij dit waardig is? 

Korte verklaring van de provinciaal die eindigt met: 

Op grond van de ondervraging van het christenvolk 

en het oordeel van de verantwoordelijken verklaar 

ik dat Augustinus Aerssens waardig 

bevonden is. 

Bisschop:    Met de hulp van de Heer onze God en van Jezus 

Christus, onze Heiland, kiezen wij onze broeder 

hier uit voor de orde van het diaconaat. 

 

Homilie 

Door mgr. J.H.J. van den Hende 

 

De belofte van de uitverkorene 

 

Bisschop:   Dierbare zoon, 

voordat u toetreedt tot de orde van het diaconaat, 

behoort u ten overstaan van het volk openlijk uw 

voornemen uit te spreken om dit ambt op u te nemen. 

 

Wilt u door de oplegging van mijn handen en de gave 

van de heilige Geest gewijd worden voor het 

dienstwerk van de Kerk? 

Uitverkorene:  Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop:   Wilt u het ambt van het diaconaat met nederige 

naastenliefde vervullen als een hulp voor de 

priesterlijke orde en tot welzijn van het christenvolk? 

Uitverkorene:  Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop:   Wilt u, zoals de Apostel het zegt, het geheim van het 

geloof met een zuiver geweten bewaren en dit geloof 

in woord en daad verkondigen, overeenkomstig het 

evangelie en de overlevering van de Kerk? 

Uitverkorene:  Ja, dat wil ik. 



 

Bisschop:   U die bereid bent om het celibaat te aanvaarden: Wilt 

u deze levenswijze steeds bewaren omwille van het 

rijk der hemelen, in dienstbaarheid aan God en de 

mensen en als teken dat u zich met hart en ziel 

gegeven hebt aan Christus, de Heer? 

Uitverkorene:  Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop:   Wilt u de geest van gebed die aan uw levenswijze 

eigen is, bewaren en verdiepen en in deze geest het 

getijdengebed naar gelang uw levensomstandigheden trouw 

vervullen samen met en voor het volk van God, ja, zelfs voor 

heel de wereld? 

Uitverkorene:  Ja, dat wil ik. 

 

Bisschop:   Wilt u uw leefwijze onophoudelijk gelijkvormig 

maken aan het voorbeeld van Christus, voor wiens 

Lichaam en Bloed u aan het altaar zorg zult dragen? 

Uitverkorene:  Ja, dat wil ik met de hulp van God. 

 

Vervolgens gaat de uitverkorene naar de bisschop en legt, voor hem 

geknield, zijn handen gevouwen in die van de bisschop. 

 

Bisschop:   Belooft u aan de diocesane bisschop alsook aan uw 

wettige overste eerbied en gehoorzaamheid? 

Uitverkorene:  Ja, dat beloof ik. 

 

Bisschop:   Moge God, die het goede werk in u is begonnen, 

het zelf tot voltooiing brengen. 

 

 

Het smeekgebed van de litanie     allen gaan staan 

Bisschop:   Dierbaren, laat ons bidden tot God, de almachtige Vader, dat 

Hij in zijn goedheid de genade van zijn zegen uitstort over 

zijn dienaar hier, die Hij wil opnemen in de heilige orde van 

het diaconaat. 

Diaken:   Laten wij neerknielen. 

 

Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

Christ, prends pitié de nous !  Christ, prends pitié de nous ! 

Prends pitié de nous, Seigneur ! Prends pitié de nous, Seigneur ! 

 

Christ, écoute nous !   Christ exauce nous ! 



 

Dieu, Père du ciel    Prends pitié de nous 

Dieu, Fils rédempteur du monde Prends pitié de nous 

Dieu, Esprit Saint    Prends pitié de nous 

Sainte Trinité qui es un seul Dieu, Prends pitié de nous ! 

 

Sainte Marie, sainte Mère de Dieu,  

reine des Prêcheurs, Notre Dame du  

Rosaire,      Priez pour nous ! 

 

Notre Père Abraham, saint Isaac et saint Jacob, priez pour nous ! 

Saint Moïse et Elie et le saint roi David, priez pour nous ! 

Saint Isaïe et Jérémie, et vous tous saints Patriarches et prophètes, priez pour 

nous ! 

 

Saint Jean-Baptiste, précurseur du Seigneur, priez pour nous ! 

Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, priez pour nous ! 

Saint Pierre, Pasteur de l’Eglise, et saint Paul, Docteur des nations, priez pour 

nous ! 

Saint Jacques et saint Jean l’Evangéliste, le disciple que Jésus aimait, priez pour 

nous ! 

Saint André et saint Philippe, saint Thomas et saint Jacques, priez pour nous ! 

Saint Barthélémy et saint Matthieu, saint Simon et saint Jude, priez pour nous ! 

Saint Matthias et saint Barnabé, saint Marc et saint Luc, priez pour nous ! 

Sainte Marie-Madeleine, témoin de la résurrection, apôtre des apôtres, priez 

pour nous ! 

Vous tous colonnes de l’Eglise, saints évangélistes et disciples du Seigneur, 

priez pour nous ! 

 

Saint Etienne, diacre et protomartyr, priez pour nous ! 

Saint Clément, saint Ignace d’Antioche, saint Irénée, saint Corneille et saint 

Cyprien, priez pour nous ! 

Saintes Perpétue et Félicité, sainte Agnès et sainte Cécile, et vous tous saints 

martyrs, priez pour nous ! 

Saint Laurent, saint Vincent et vous tous saints diacres du Seigneur, priez pour 

nous ! 

 

Saint Martin, saint Ambroise et saint Grégoire, priez pour nous ! 

Notre Père saint Augustin, priez pour nous ! 

Saint Athanase, saint Basile, saint Grégoire de Nazianze, priez pour nous ! 

Vous tous saints évêques et Pères de notre foi, priez pour nous ! 

 

 



Saint Antoine et saint Benoît, saint Bruno et saint Bernard, priez pour nous ! 

Notre Père saint Dominique, priez pour nous ! 

Notre Père saint Dominique et notre Père saint François, priez pour nous ! 

Saint Ignace de loyola et saint Jean de la Croix, sainte Thérèse d’Avila, priez 

pour nous ! 

Vous tous saints fondateurs, saints moines et ermites, priez pour nous ! 

 

Saint Ephrem, harpe du Saint-Esprit, diacre et docteur de l’Eglise, priez pour 

nous ! 

Saint Albert le Grand, et saint Thomas d’Aquin, priez pour nous ! 

Sainte Catherine de Sienne, sainte Thérèse de Lisieux et vous tous saints 

docteurs de la Foi, priez pour nous ! 

 

Saint Pierre de Vérone et saint Hyacinthe, Saint Raymond de Penyafort et saint 

Vincent Ferrier, priez pour nous ! 

Sainte Marguerite de Hongrie, sainte Agnès de Montepulciano et sainte 

Catherine de Ricci, priez pour nous ! 

Saint Pie V, saint Antonin de Florence et saint Louis Bertrand, priez pour nous ! 

Saint Martin de Porrès, et sainte Rose de Lima, priez pour nous ! 

Saint Guillaume Courtet, et saint Jean Macias, priez pour nous ! 

Sainte Agnès de Jésus, et bienheureuse Jeanne d’Aza, priez pour nous ! 

Bienheureux Réginald, bienheureux Jourdain, et bienheureux Fra Angelico, 

priez pour nous ! 

 

Saint Willibrord, saint Boniface, saints fondateurs de l’Eglise aux Pays-Bas, 

priez pour nous ! 

Saint Willehad, missionaire de Drenthe, priez pour nous ! 

Sainte Lydwine, mystique de Schiedam, priez pour nous ! 

Vous tous saints et saintes de l’Eglise aux Pays-Bas, priez pour nous ! 

 

Saint Jean de Cologne et tous les martyrs de Gorcum, priez pour nous ! 

Bienheureux Guinand de Maestricht, bienheureux Alain de Zwolle et 

bienheureuse Birgitte d’Hollande, priez pour nous ! 

Vous tous saints frères et soeurs de notre province, priez pour nous ! 

Tous les saints et saintes de Dieu, priez pour nous ! 

 

Montre toi favorable, délivre nous, Seigneur ! 

De tout péché et de tout mal, délivre-nous Seigneur ! 

De la mort éternelle, délivre-nous Seigneur ! 

Par ton Incarnation, délivre-nous Seigneur ! 

Par ta mort et ta résurrection, délivre-nous Seigneur ! 

Par l’effusion de ton Esprit, délivre-nous Seigneur ! 

 



Nous Te prions, nous qui sommes pécheurs, Écoute nous, Seigneur ! 

Pour qu’il te plaise de conduire et de garder ton Eglise sainte, Écoute nous, 

Seigneur ! 

Pour qu’il te plaise de garder dans la sainteté de ton service notre pape François, 

notre évêque Jean, tous les évêques, les prêtres et les diacres, Écoute nous, 

Seigneur ! 

Pour qu’il te plaise de bénir celui que tu as appelé comme diacre, Écoute nous, 

Seigneur ! 

Pour qu’il te plaise de le bénir et de le sanctifier, Écoute nous, Seigneur ! 

Pour qu’il te plaise de le bénir, de le sanctifier, et de le consacrer, Écoute nous, 

Seigneur ! 

Pour qu’il te plaise de mettre entre les peuples une entente et une paix sincères, 

Écoute nous, Seigneur ! 

Pour qu’il te plaise de secourir les affligés et de leur prodiguer ta miséricorde, 

Écoute nous, Seigneur ! 

Pour qu’il te plaise de nous affermir et garder fidèles à te servir, Écoute nous, 

Seigneur ! 

Jésus, Fils du Dieu vivant, Écoute nous, Seigneur ! 

 

Christ, écoute nous !   Christ, exauce nous ! 

 
Muziek: : Fr. André Gouzes o.p. 

 

 

 

Bisschop:   Heer God, verhoor in uw goedheid onze gebeden, opdat Gij 

met uw hulp welwillend begeleidt wat wij uit hoofde van ons 

ambt gaan verrichten; en heilig door uw zegen hem die wij 

naar ons inzicht menen te mogen aanbieden om het heilig 

dienstwerk te voltrekken. Door Christus onze Heer. 

Allen:   Amen. 

 

Diaken:  Staat op. 

 

 

De handoplegging en het wijdingsgebed    allen staan 

De uitverkorene staat op. Hij gaat naar de bisschop, die met de mijter op 

voor zijn zetel staat, en knielt voor hem. De bisschop legt in stilte de handen 

op het hoofd van de uitverkorene. 

 

Na de handoplegging, terwijl de uitverkorene geknield is voor de bisschop, 

zegt deze met uitgestrekte handen het wijdingsgebed. 

 



Bisschop: 

Wees hier aanwezig, bidden wij U, almachtige God, Gij die de genadegaven 

schenkt, de rangen verdeelt en de bedieningen ordent, Gij die alles vernieuwt, 

terwijl Gij blijft in Uzelf, en die met eeuwige voorzienigheid alles regelt wat 

bestaat door uw woord, uw kracht en uw wijsheid, Jezus Christus onze Heer, en 

die uitdeelt wat voor elke tijd nodig is.  

 

Gij hebt zijn lichaam, uw Kerk, met haar onderscheid aan hemelse genadegaven 

en haar zo verschillende ledematen, door de heilige Geest samengevoegd en 

verenigd tot een bewonderenswaardig organisme, en Gij geeft haar wasdom en 

uitbreiding tot opbouw van de nieuwe tempel door het instellen van drie graden 

van bedienaren voor de heilige ambten om uw Naam te dienen, zoals Gij al 

vanaf het begin de zonen van Levi hebt uitverkoren voor het vervullen van het 

dienstwerk van het eerste tabernakel.  

 

Zo hebben bij de aanvang van uw Kerk de apostelen van uw Zoon, geleid door 

de heilige Geest, zeven mannen van goede faam uitgekozen, om hen in het 

dagelijkse dienstwerk te helpen, opdat zijzelf zich meer konden wijden aan het 

gebed en de verkondiging van het woord; en aan die uitverkoren mannen hebben 

zij door gebed en handoplegging het dienstwerk van de tafels toevertrouwd. 

 

Wij vragen, Heer: zie ook genadig neer op uw dienaar hier, die wij in 

smeekgebed wijden tot het ambt van het diaconaat voor de dienst aan uw heilig 

altaar.  

 

Wij vragen, Heer, zend de heilige Geest over hem uit, zodat hij door Hem 

wordt gesterkt met de gave van uw zevenvoudige genade om het werk der 

bediening trouw te volbrengen.  

 

Laat zijn leven overvloedig de evangelische deugdzaamheid uitstralen, 

ongeveinsde liefde, zorgzaamheid voor zieken en armen, gezag in 

bescheidenheid, de zuiverheid van de onschuld en het onderhouden van de 

geestelijke levensordening.  

 

Dat hij in zijn gedrag uw geboden laat stralen, zodat hij door zijn voorbeeldige 

levenswandel het heilige volk opwekt tot navolging; laat hem getuigenis 

afleggen van een goed geweten, sterk en onwankelbaar volharden in Christus die 

niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen, en door de aardse 

navolging van uw Zoon heersen in de hemel met Hem die met U leeft en heerst 

in de eenheid van de heilige Geest, God, door de eeuwen der eeuwen. 

 

Allen:   Amen. 

 



Bekleding met de stool en de dalmatiek     allen gaan zitten 

De gewijde gaat staan. Hij worden bekleed met de stool op de wijze van 

de diaken en bekleed met de dalmatiek. 

 

Lied: Viens, sois ma lumière 

R. Viens, sois ma lumière, mon feu 

d’amour, porte-moi dans les trous des 

pauvres. Chez les malades, chez les 

mourants, allume la flamme de mon 

amour ! 

Viens, sois ma lumière, mon feu 

d’amour, porte-moi dans les trous des 

pauvres. Je les désire et je les aime, 

donne-moi leurs âmes, j’ai soif 

d’amour ! 

 

1. Ta vocation est d’aimer, de t’offrir, 

De sauver des âmes. 

C’est en faisant ce pas que tu 

réaliseras 

Le désir de mon cœur pour toi ! 

 

2. Je suis la lumière du monde, 

Qui me suit ne marchera pas dans les 

ténèbres 

Mais aura la lumière de la vie ! 

R. Kom, wees mijn licht, mijn 

liefdesvuur, breng mij naar de goten 

van de armen. Bij de zieken, bij de 

stervenden, ontsteek de vlam van mijn 

liefde!  

Kom, wees mijn licht, mijn 

liefdesvuur, breng mij naar de goten 

van de armen. Ik verlang naar hen en 

ik houd van ze, schenk mij hun zielen, 

ik heb dorst naar liefde! 

 

1. Jouw roeping is het, je aan te 

bieden, om zielen te redden. Het is 

door deze stap te zetten, dat je zal 

verwerkelijken, mijn hartsverlangen 

voor jou! 

 

2. Ik ben het licht der wereld, 

Wie Mij volgt, zal niet in het duister 

wandelen, maar zal het het licht des 

levens bezitten! 
 

Muziek + Tekst: Anne-Sophie Rahm 

 

Overhandiging van het evangelieboek 

Bisschop:  Ontvang het evangelie van Christus, waarvan u de 

verkondiger bent geworden; en zie erop toe dat u 

gelooft wat u zelf gelezen hebt, dat u onderricht wat u 

in geloof hebt aanvaard, en dat u zelf handelt naar wat 

u hebt onderricht. 

Tenslotte geeft de bisschop de gewijde diaken een groet met de  

woorden:   Vrede zij u. 

De gewijde antwoordt:  En met uw geest. 

 

Op gelijke wijze kunnen aanwezige diakens middels een buiging aanduiden dat 

de pasgewijde diaken met hen in hun orde verbonden is. 

 

 



Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in God de Almachtige Vader, 

Schepper van hemel en aarde 

En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer 

Die ontvangen is van de Heilige Geest 

Geboren uit de maagd Maria 

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus 

Gekruisigd is, gestorven en begraven 

Die neergedaald is ter helle, 

De derde dag verrezen uit de doden 

Die opgestegen is ten hemel, 

En zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader 

Vanwaar hij zal komen oordelen 

De levenden en de doden 

Ik geloof in de Heilige Geest 

De heilige katholieke Kerk 

De gemeenschap van de Heiligen 

De vergiffenis van de zonden 

De verrijzenis van het lichaam 

En het eeuwig leven. 

Amen. 

 

 

DE EUCHARISTISCHE LITURGIE 

Offerande 

In verband met de coronamaatregelen zal er geen collectemand rondgaan. Bij 

het verlaten van de kerk krijgt u gelegenheid om een gave te doen. De opbrengst 

van de collecte is bedoeld voor de vorming van broeders dominicanen in 

Nederland.  

 

Offerandezang: Ô vrai corps de Jésus 

O Vrai corps de Jésus 

immolé pour nous sur la croix, 

Toi dont le coté transpercé 

laissa jaillir le sang et l’eau : 

nous t’adorons, nous te contemplons 

fais nous découvrir la joie du ciel 

maintenant et au combat de la mort. 

Ô doux Jésus, Ô fils de Marie: 

nous t’adorons et nous te 

contemplons, ô doux Jésus. 

 

O waarlijk lichaam van Jezus, 

onbevlekt voor ons op het kruis, 

Gij, Wiens doorboorde zijde 

laat stromen bloed en water: 

Wij aanbidden U, wij beschouwen U, 

Doe ons ontdekken de vreugde van de 

hemel, nu en in de strijd van de dood. 

O zoete Jezus, o Zoon van Maria, 

Wij aanbidden U en wij beschouwen 

U, o zoete Jezus. 

Tekst: naar het Ave verum / Muziek: Tanguy Dionis du Séjour 



Bewieroking van de gaven, het altaar en het kruis 

Bisschop:  Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan 

worden door God, de almachtige Vader. 

Allen:  Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en 

eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige 

Kerk. 

 

Gebed over de gaven 

Bisschop:  Heer, geef dat wij ons met een zuiver hart 

  kunnen wijden aan de dienst van uw altaar, 

  zoals de heilige Jozef 

  met liefde en toewijding heeft gezorgd 

  voor het kind van de maagd Maria, uw eniggeboren Zoon. 

Die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. 

Allen:  Amen. 

 

Eucharistisch gebed        allen gaan staan 

Bisschop:  De Heer zij met u. 

Allen:  En met uw geest. 

Bisschop:  Verheft uw hart. 

Allen:  Wij zijn met ons hart bij de Heer. 

Bisschop:  Brengen wij dank aan de Heer, onze God. 

Allen:  Hij is onze dankbaarheid waardig. 

 

Bisschop: 

Heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, 

om heil en genezing te vinden zullen wij U danken, altijd en overal. 

 

En nu, op dit hoogfeest, verheerlijken wij U omwille van de heilige Jozef. Hij 

vond genade in uw ogen, hij is de man die Gij gegeven hebt aan de moeder van 

uw Zoon, de maagd Maria. Hij is de goede en getrouwe knecht aan wie Gij uw 

gezin hebt toevertrouwd; als een vader heeft hij zorg gedragen voor uw 

eniggeboren Zoon, ontvangen van de heilige Geest: Jezus Christus onze Heer. 

 

Door wie de engelen, de machten en de krachten eenstemmig van U spreken, 

huiverend U aanbidden, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen 

meeklinken in dit koor, wij smeken U – en dat ook onze hulde wordt gehoord als 

voor uw troon dit lied wordt aangeheven: 

 

Sanctus, sanctus Dominus, Deus 

Sabaoth.  

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis! 

Heilig, heilig de Heer, de God der 

hemelse machten. 

Vol zijn hemel en aarde van uw 

heerlijkheid. Hosanna in den hoge! 



Benedictus qui venit in nomine 

Domini. 

Hosanna in excelsis! 

Gezegend Hij die komt in de naam 

des Heren.  

Hosanna in den hoge! 

 
Muziek: : “Messe de Saint Paul”, Chants de l’Emmanuel 

 

Bisschop:          allen knielen 

Waarlijk heilig zijt Gij, Heer: heel de schepping komt van U, naar U gaat alle 

dankbaarheid. Want door uw Zoon, Jezus Christus onze Heer, en met de kracht 

die uitgaat van de heilige Geest, verwekt Gij leven en heiligt Gij de wereld. 

Telkens weer roept Gij uw volk bijeen opdat van oost tot west een zuivere 

offerande U wordt opgedragen. 

 

Bisschop en concelebranten (met zachte stem): 

Wij bidden U: heilig onze gaven die hier voor U zijn neergelegd. Maak ze door 

uw heilige Geest tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus, uw Zoon en onze 

Heer, die de viering van deze heilige geheimen aan ons heeft toevertrouwd. 

 

Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd, heeft Hij brood genomen en tot U 

in dankzegging gebeden, Hij heeft het gebroken en aan zijn leerlingen gegeven 

met de woorden: neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat 

voor u gegeven wordt. 

 

Na de maaltijd, heeft Hij ook de beker genomen, in dankzegging tot U gebeden, 

en Hij heeft hem aan zijn leerlingen gegeven met de woorden: neemt deze beker 

en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende 

verbond, dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot 

vergeving van de zonden. Blijft dit doen om Mij te gedenken. 

 

Bisschop:  Verkondigen wij het mysterie van het geloof 

Allen: Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij 

wederkeert, dat Gij verrezen zijt. 

 

Bisschop en concelebranten: 

Zo gedenken wij, Heer, het lijden en sterven van uw Zoon die ons verlossing 

heeft gebracht, het wonder van zijn verrijzenis, zijn opgang naar U die in de 

hemel zijt. In dankzegging bieden wij U aan, dit levend en heilig offer totdat Hij 

wederkomt. 

 

Wij bidden U: zie naar de offerande van uw kerk en herken het Lam, voor ons 

geslacht tot offer van verzoening.  

 

 



Concelebrant: 

Beziel ons met zijn heilige Geest zodat wij, vernieuwd door het Lichaam en 

Bloed van uw Zoon, één lichaam worden bevonden en één zijn van geest in 

Christus. Hij moge ons tot volmaaktheid voeren en maken tot een eeuwige gave 

aan U. Dan zal zijn erfdeel dat Gij voor uw uitverkorenen hebt weggelegd, ons 

ten deel vallen, samen met de heilige Maagd en Moeder Gods Maria, met de 

heilige Jozef haar bruidegom, met de zalige apostelen en martelaren, met onze 

heilige vader Dominicus en alle heiligen. Op hun hulp stellen wij ons betrouwen 

want zij zijn onze blijvende voorsprekers bij U. Moge dit offer van onze 

verzoening, Heer, meer vrede brengen en geluk onder de mensen. 

 

Concelebrant: 

Begeleid uw kerk op weg naar U: bevestig haar in geloof en liefde samen met 

uw dienaar Franciscus, onze paus, met Johannes, onze bisschop, met alle 

bisschoppen, en uw dienaar hier, die heden tot bedienaar van uw Kerk is gewijd, 

met de gehele geestelijkheid en met heel het volk dat Gij U hebt verworven. 

 

Concelebrant: 

Verhoor genadig het gebed van deze gemeenschap van wie Gij zoveel 

dienstbaarheid verwacht. Breng uw kinderen weer bijeen die in verdeeldheid 

zijn uiteengegaan: schenk aan allen, Vader, uw barmhartigheid. 

 

Concelebrant: 

Ook bidden wij voor onze broeders en zusters die gestorven zijn, voor allen die 

ons hebben verlaten en zochten naar uw welbehagen. Laat hen komen tot uw 

rijk, vervulling van de hoop die in ons eigen hart is opgewekt door Christus onze 

Heer. Want door Hem deelt Gij in overvloed aan iedereen uw goede gaven uit. 

 

Bisschop en concelebranten: 

Door Hem en met Hem en in Hem, zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, 

almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in 

eeuwigheid. 

 

Allen: Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNIERITUS 

Onze Vader 

Bisschop:  Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die 

Jezus ons gegeven heeft. 

 

Allen:  Onze Vader, die in de hemel zijt,  

uw naam worde geheiligd, uw rijk kome,  

uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.  

Geef ons heden ons dagelijks brood 

en vergeef ons onze schulden,  

zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, 

en breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. 

 

Bisschop:  Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze 

dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij 

mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle angst en onrust, 

terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de 

komst van onze Verlosser Jezus Christus. 

 

Allen: Want van U is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid in 

eeuwigheid. 

 

Vredewens 

Bisschop:  Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede 

laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar 

op het geloof van uw Kerk; vervul uw belofte: geef vrede in 

uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. 

Allen:  Amen. 

 

Bisschop:  De vrede des Heren zij altijd met u. 

Allen:  En met uw geest. 

 

Diaken:  Wenst elkaar de vrede. 

 

Lam Gods 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

miserere nobis, miserere nobis. 

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, 

dona nobis pacem. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden 

der wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden 

der wereld, ontferm U over ons. 

Lam Gods, dat wegneemt de zonden 

der wereld, geef ons de vrede. 

 
Muziek: : “Messe de Saint Paul”, Chants de l’Emmanuel 



Communie 

Bisschop:  Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. 

Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. 

Allen:  Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, 

maar spréék en ik zal gezond worden. 

 

Gezang onder de communie: Prenez et mangez 

Prenez et mangez, ceci est mon corps, 

prenez et buvez, voici mon sang ! 

Ouvrez vos cœurs ! 

Vous ne serez plus jamais seuls : Je 

vous donne ma vie. 

 

1. Demeurez en moi,  

comme je demeure en vous, 

Qui demeure en mon amour,  

celui-là portera du fruit. 

Comme Dieu, mon Père,  

ainsi je vous ai aimés. 

Gardez mes paroles,  

vous recevrez ma joie ! 

 

2. Je vous ai choisis  

pour que vous portiez du fruit. 

Gardez mon commandement  

et vous demeurerez en moi. 

Comme je vous aime,  

aimez-vous d’un seul Esprit. 

Je vous donne ma vie :  

vous êtes mes amis ! 

 

3. Je vous enverrai  

l’Esprit Saint, le Paraclet. 

Il vous conduira au Père  

et fera de vous des témoins. 

Cherchez, vous trouverez,  

demandez, vous obtiendrez, 

Afin que le Père soit  

glorifié en vous ! 

Neemt en eet, dit is mijn lichaam, 

neemt en drinkt, dit is mijn bloed! 

Open jullie harten! 

Jullie zullen nooit meer allen zijn: 

Ik geef jullie het leven. 

 

1. Blijf in Mij, 

zoals ik in jullie blijf. 

Degene die in mijn liefde blijft, 

die zal vrucht dragen. 

Zoals God, mijn Vader,  

Zo heb Ik jullie liefgehad. 

Onderhoudt mijn woorden, 

jullie zullen mijn vreugde ontvangen! 

 

2. Ik heb jullie uitgekozen 

opdat jullie vrucht zouden dragen. 

Onderhoudt mijn gebod 

en jullie zullen in mij verblijven. 

Zoals ik van jullie houd, 

heb zo lief, een van Geest. 

Ik geef jullie mijn leven: 

jullie zijn mijn vrienden! 

 

3. Ik zal jullie zenden 

de heilige Geest, de Trooster. 

Hij zal jullie naar de Vader leiden 

en Hij zal van jullie getuigen maken. 

Zoekt en jullie zullen vinden, 

Vraagt en jullie zullen verkrijgen, 

opdat de Vader worde  

verheerlijkt in jullie! 

 
Tekst: A. Broeders / Muziek: Chants de l’Emmanuel 

 

 



Gezang na de communie: Psaume 42 (41)  

1. Comme un cerf altéré brame 

Après le courant des eaux; 

Ainsi soupire mon âme, 

Seigneur, après tes ruisseaux; 

Elle a soif du Dieu vivant; 

Et s’écrie, en le suivant, 

Mon Dieu, mon Dieu, quand sera-ce 

Que mes yeux verront ta face? 

 

2. Pour pain je n'ai que mes larmes, 

Et nuit et jour en tout lieu, 

Lorsqu'en mes dures alarmes 

On me dit : Que fait ton Dieu ? 

Je regrette la saison 

Où j'allais en ta maison, 

Chantant avec les fidèles 

Tes louanges immortelles. 

 

7. Mais pourquoi, mon âme, encore 

T’abattre avec tant d’effroi? 

Espère au Dieu que j’adore, 

Il sera loué de moi, 

Un regard dans sa fureur, 

Me dit qu’il est mon Sauveur; 

Et c’est aussi lui, mon âme, 

Qu’en tous mes maux je réclame. 

 

1. 't Hijgend hert, der jacht ontkomen, 

Schreeuwt niet sterker naar 't genot 

van de frisse waterstromen, 

dan mijn ziel verlangt naar God. 

Ja, mijn ziel dorst naar den HEER; 

God des levens, ach, wanneer 

Zal ik naad'ren voor Uw ogen, 

In Uw huis Uw naam verhogen? 

 

2. 'k Heb mijn tranen, onder 't klagen, 

Tot mijn spijze, dag en nacht; 

Daar mij spotters durven vragen: 

"Waar is God, dien gij verwacht?" 

Mijn benauwde ziel versmelt, 

Als zij zich voor ogen stelt, 

Hoe ik onder stem en snaren, 

Feest hield met Gods blijde scharen. 

 

7. O mijn ziel, wat buigt g' u neder? 

Waartoe zijt g' in mij ontrust? 

Voed het oud vertrouwen weder; 

Zoek in 's Hoogsten lof uw lust; 

Menigwerf heeft Hij uw druk 

Doen verand'ren in geluk; 

Hoop op Hem, sla 't oog naar boven; 

Ik zal God, mijn God, nog loven. 

Tekst: naar Ps. 42 / Muziek: Théodore de Bèze 

 

Gebed na de communie       allen gaan staan 

Bisschop:  Heer, bij deze blijde viering 

  van het feest van de heilige Jozef 

  hebt Gij ons gevoed met de gaven van dit altaar. 

  Wij bidden U: 

  blijf uw gezin altijd beschermen 

  en bewaar daarin de gaven 

  die Gij in uw goedheid hebt geschonken. 

Door Christus onze Heer. 

Allen:  Amen 

 

 

 



SLOTRITUS        allen gaan zitten 

Mededelingen 

 

Gebed tot Sint Jozef 

Humble gardien de la sainte Famille,  

Époux fidèle, Père vigilant, dans la 

confiance tu n’as pas craint de 

recevoir chez toi Marie, l’aurore du 

salut.  

Nous t’honorons, glorieux saint 

Joseph, notre soutien quotidien dans 

le labeur. Tu as veillé sur Jésus 

comme un père, ô veille sur nous,  

et conduis-nous à lui.   

Nederige beschermer van de heilige 

Familie, waakzame vader, in 

vertrouwen hebt gij geen angst gehad 

om tot u te nemen Maria, de dageraad 

van het heil. 

Wij eren u, gorierijke sint Jozef, onze 

dagelijkse steun in het werk. U hebt 

als een vader gewaakt over Jezus, 

waak over ons en leid ons tot Hem. 

Tekst: L. Brodin / Muziek: Chants de l’Emmanuel 

 

 

Wegzending en zegen       allen gaan staan 

Bisschop:  De Heer zij met u. 

Allen:  En met uw geest. 

Bisschop:  God, die u heeft geroepen tot de dienst aan de mensen in zijn Kerk 

geve u een grote ijver voor allen, vooral voor de moedelozen en de 

armen. 

Allen:  Amen. 

Bisschop:  Hij die u het dienstwerk heeft toevertrouwd om het evangelie van 

Christus te verkondigen, moge u helpen om naar zijn woord te 

leven, en zijn waarachtige en vurige getuige te zijn. 

Allen: Amen. 

Bisschop:  En Hij die u heeft gemaakt tot uitdeler van zijn geheimen, 

verlene u navolger te zijn van zijn Zoon Jezus Christus 

en dienaar van de eenheid en de vrede in de wereld. 

Allen:  Amen. 

Bisschop:  En u allen, die hier tezamen bent, zegene de almachtige God, 

+ Vader, + Zoon en + heilige Geest. 

Allen:  Amen. 

Diaken: Gaat nu allen heen in vrede. 

Allen:  Wij danken God. 

 

 

 

 

 

 



Slotlied: Écoute, ton Dieu t’appelle 

 
Écoute, ton Dieu t'appelle : « viens, suis-moi ». 

Lève-toi et ne crains pas de marcher avec Lui,  

Il est ton chemin de Vie, la route de ta joie  ! 

 

Luister, je God roept je: “kom, volg Mij.” 

Sta op en heb geen angst om op weg te gaan 

met Hem. Hij is je levensweg, de weg van je 

vreugde! 

 

1. Accueille le Christ, Il est ton sauveur, 

La vie que le Père donne en abondance, 

Lui la vraie lumière, la vérité qui rend libre :  

Sa parole vient réveiller ton cœur. 

 

Verwelkom Christus, Hij is je redder, het 

leven dat de Vader geeft in overvloed, Hij is 

het ware licht, de waarheid die vrijmaakt: 

zijn woord maakt je hart wakker. 

 

2. Quitte le cortège de l'indifférence, 

Laisse les sentiers de ton désespoir, 

Détourne les yeux des mirages qui séduisent,  

Tu as soif d'un amour vrai et pur. 

 

Verlaat de stroom van onverschilligheid, 

Verlaat de paden van je wanhoop, 

Wend je ogen af van de verbeelding die 

verleidt. Je dorst naar ware en pure liefde. 

3. Cherche son visage, écoute sa voix ! 

Dans l'humble prière découvre sa joie, 

Cherche sa présence au milieu de l’église ! 

De lui seul jaillit la plénitude. 

 

Zoek zijn aangezicht, luister naar zijn stem! 

Ontdek zijn vreugde in nederig gebed, zoek 

zijn aanwezigheid midden in de kerk! Aan 

Hem alleen ontspringt de volheid.  

4. En toutes les œuvres d'amour et de vie ! 

Porte témoignage au feu de l'Esprit, 

Proclame à tes frères l'évangile de la paix ! 

Ne crains pas il fait route avec toi. 

 

In alle werken van liefde en van leven 

Getuig van het vuur van de Geest, 

Verkondig aan je broeders het evangelie van 

de vrede! Wees niet bang, Hij gaat de weg 

met je. 

 
Tekst + Muziek: Fr. Jean-Baptiste du Jonchay o.c.d. 

 


